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ท่ี KC037/64     
วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 

เรื่อง ค าอธิบายและวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 สิน้สดุ 31 มีนาคม 2564 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ 

 

บรษิัท คมัเวล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานของ

ฝ่ายจดัการ ส าหรบังวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โดยมีรายละเอยีด ดงัต่อไปนี ้

รายได้ 

 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบังวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และ 2563 แบ่งออกตามประเภท

ของสินคา้ดงัตารางต่อไปนี ้

 

ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายสินคา้ระบบต่อลงดินเท่ากับ 37.17 ลา้นบาท ลดลง

รอ้ยละ 24.73 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนหนา้ เช่นเดียวกบัยอดขายสินคา้ระบบป้องกนัฟ้าผ่าเท่ากบั 62.62 ลา้น

บาท ลดลงรอ้ยละ 9.00 สาเหตุหลักเกิดจากการก่อสรา้งภาคเอกชนชะลอตวัลงเนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงสิน้ปี 2563 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายไดจ้ากงานบริการเพิ่มสูงขึน้อย่างมี

นยัส าคญัจากโครงการลงทนุของภาครฐัช่วยชดเชยผลกระทบดงักล่าว 

ยอดขายในประเทศช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับ 91.99 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.11 จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน ขณะที่ยอดขายในต่างประเทศเท่ากับ 21.98 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20.25 สาเหตุจากในประเทศคู่คา้ยังไดร้บั

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหย้อดขายรวมลดลงรอ้ยละ 4.59 จาก 119.45 ลา้นบาท เป็น 

113.97 ลา้นบาท  

 

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท %

ระบบตอ่ลงดนิ 37.17           32.61% 49.38           41.34% -12.21 -24.73%

ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 62.62           54.94% 68.81           57.61% -6.19 -9.00%

อืน่ๆ 14.18           12.44% 1.26             1.05% 12.92 1025.40%

รวม 113.97        100.00% 119.45        100.00% -5.48 -4.59%

ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 เปลีย่นแปลง

ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท สดัสว่น ลา้นบาท %

ในประเทศ 91.99           80.71% 91.89           76.93% 0.10 0.11%

ตา่งประเทศ 21.98           19.29% 27.56           23.07% -5.58 -20.25%

รวม 113.97        100.00% 119.45        100.00% -5.48 -4.59%

ไตรมาส 1 ปี 2564 ไตรมาส 1 ปี 2563 เปลีย่นแปลง
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ต้นทุนขายและการให้บริการ 

 การปรบัปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลใหต้น้ทนุการผลิตต่อหน่วยลดลง และตน้ทนุขายในไตรมาสที่ 1 

ปี 2564 ลดลงรอ้ยละ 13.23 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เท่ากับ 71.65 ลา้นบาท เป็น 62.17 ลา้นบาท ซึ่งช่วยใหอ้ตัรา

ก าไรขั้นตน้ปรบัตัวดีขึน้ นอกจากนี ้การปรบักระบวนการขายสินคา้ของบริษัท และมูลค่าสินคา้ดอ้ยค่าที่ปรบัตัวลดลง 

รวมถึงอตัราก าไรขัน้ตน้จากรายไดบ้รกิารที่สงูกวา่ค่าเฉล่ียอย่างมีนยั ท าใหอ้ตัราก าไรขัน้ตน้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากบั

รอ้ยละ 45.45 เพิม่สงูขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนที่เท่ากบัรอ้ยละ 40.01 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 7.22 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 5.37 

จากงวดเดียวกันของปี 2563 ที่เท่ากับ 7.63 ลา้นบาท เนื่องจากบริษัทไดป้รับเปล่ียนกระบวนการในการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธใ์หม่ ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการออกบธูและค่าโฆษณาประชาสมัพนัธล์ดลง แมว้่าค่าใชจ้่ายผลตอบแทนของ

พนกังานขายจะเพิ่มขึน้ก็ตาม 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายในการบริหารในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากับ 25.24 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 

3.44 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 24.40 ลา้นบาท จากผลตอบแทนพนกังาน ค่าเส่ือมราคา และค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูที่ปรบัตวัสงูขึน้จากการปรบัใชม้าตรฐานบญัชี (TFRS) 9  

ก าไรสุทธ ิ  

แมว้่ายอดขายปรบัตวัลดลง แต่ความสามารถในการท าก าไรที่ปรบัตวัเพิ่มขึน้ส่งผลใหก้ าไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 

2564 เท่ากับ 15.72 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.16 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรสทุธิ 13.08 

ลา้นบาท  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     

นายบญุศกัดิ์ เกียรติจรูญเลิศ 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

บรษิัท คมัเวล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

 


